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Ma sorsolnak a labdarúgó-Bajnokok Ligája és az Európa Liga selejtezőiben

Szezonrajtot fújnak Európában

Alighogy lezárult a tavalyi 
labdarúgószezon, már a 
2017–2018-as idény kerül 

főszerepbe Európában, ahol a 
Bajnokok Ligájában és az Euró-
pa Ligában is ma sorsolják ki a 
selejtezők első és második for-
dulójának párosításait.

A BL-selejtezők első köré-
ben még csak tíz csapat kezd, 
és különösen rangos mérkőzé-
sekre nincs kilátás a máltai, ör-
mény, gibraltári, észt vagy a ko-
szovói bajnokot felvonultató me-
zőnyben. Az öt továbbjutóhoz 
viszont a második körben már 
olyan alakulatok csatlakoz-
nak, mint a skót Celtic, az oszt-
rák Salzburg, a dán Koppenhá-

ga FC, a bolgár Ludogorec, a len-
gyel Varsói Legia, a fehérorosz 
BATE Boriszov, a horvát bajnok 
Rijeka, a szlovén Maribor vagy 
a szerb Partizan, és persze a 
magyar bajnok Budapest Hon-
véd. Utóbbi, mint ismeretes, a 
holland Erik van der Meer ve-
zetőedző irányítása alatt kezd-
te meg a felkészülést azzal a 
céllal, hogy jövőre is európai 
szereplést érő helyen zárják 
az élvonalbeli pontvadászatot. 
„A Bajnokok Ligája egy nagyon 
nehéz sorozat, ahol a csoport-
körbe bejutni kicsi az esély, de 
sansz mindig van” – fűzte hozzá 
hivatalos honlapjukon a szak-
ember, akinek a keretében ed-

dig a másodosztályból érkezett 
Deák István jelenti az újdonsá-
got. Továbbjutása esetén a Hon-
véd a harmadik körbe jut, ahol 
már a román bajnok Viitorul és 
a második helyezett FCSB is 
csatlakozni fog a sorozathoz.

Romániai csapatok az Euró-
pa Liga első körében sem lesz-
nek érintettek, a Ferencváros, 
a Videoton és a Vasas viszont 
azon száz klub között szerepel, 
amelyek már az első körben pá-
lyára lépnek. Erre leginkább a 
Thomas Doll által edzett buda-
pesti „zöld-fehérek” készülnek 
olyan érkezőkkel, mint például 
Priskin Tamás, Bőle Lukács vagy 
éppen az uruguayi Fernando 
Gorriarán. Legutóbb a holland 
Heerenveen nigériai–magyar 
hátvédjét, Otigba Kennethet szer-
ződtették le. A székesfehérváriak 
egyelőre a Gyirmótról távozó Ta-
más Krisztiánnal egyeztek meg, 
míg az angyalföldiek a cseh Vít 
Benessel erősítettek.

Persze a nyári átigazolási 
szezon még csak most kez-

dődött, és a bajnoki rajtokig 
is még sok idő van, ugyanak-
kor az Európa Ligában az el-
ső selejtezőkör első mérkőzé-
sét már június 29-én lejátsz-
szák, a visszavágók pedig jú-
lius 6-án lesznek. Az innen to-
vábbjutó alakulatokhoz csat-
lakozik majd a Giurgiui Astra, 
de a török Galatasaray, a hor-
vát Hajduk Split és a holland 
Utrecht is a július 13-án és 20-
án rendezendő második selej-
tezőkör mezőnyét erősíti majd.

A BL első kvalifikációs sza-
kaszát június 26–27-én és júli-
us 4–5-én rendezik, majd a má-
sodik kör július 11–12-én, vala-
mint 18–19-én lesz. A két klub-
torna harmadik kvalifikáci-
ós szakaszának sorsolását jú-
lius 14-én tartják, ugyancsak 
Nyonban. Ma egyébként romá-
niai idő szerint 13 órától kezdő-
dik az UEFA honlapján online 
követhető esemény.

VÁSÁRHELYI-NYEMEC RÉKA

Az európai kupasorozatokba jutott összes ma-

gyarországi labdarúgócsapat érdekelt lesz a 

Bajnokok Ligája- és az Európa Liga-selejtezők 

mai sorsolásán. Romániából most még csak az 

Astra neve kerül bele a kalapba.

Románia és Magyarország férfi 
kézilabda-válogatottja is tét nél-
küli mérkőzéssel fejezte be teg-
nap a 2018-as Európa-bajnoki se-
lejtezősorozatot, csakhogy mi-
közben a piros-fehér-zöldek a 
Lettországban aratott 35-23-as 
csütörtök esti győzelmükkel – a 
dánokkal egyetemben – bebizto-
sították továbbjutásukat az egyes 
csoportból, addig a piros-sárga-
kékeknek tovább folytatódik a las-
san már huszonkét éve tartó „el-

tiltása” a nemzetközi tornától. A 
spanyol Xavier Pasqual szövetsé-
gi kapitány érkezése ugyan új re-
ményt adott az együttesnek, de 
Craiován már nem sikerült meg-
ismételniük a fehéroroszországi 
sikert: egy drasztikus, 32-22-es 
vereséggel pecsételték meg sor-
sukat a kettes csoportban. „Jól 
látszik, hogy még messze ál-
lunk a magas színvonalú játék-
tól” – ismerte el a katalán szak-
ember, aki egy óceánjáró és egy 

komp ütközetéhez hasonlítot-
ta ezt a találkozót, amely miatt 
a korábban listavezető Románia 
a horvátországi Eb-re jegyet vál-
tó fehéroroszok és a szerbek mö-
gött maradt az összetettben. A 
Gazeta Sporturilornak nyilatkozó 
Csepreghi Sándor szerint azon-
ban az elbukott selejtező ellenére 
is érződik a Barcelonát edző spa-
nyol szövetségi kapitány menta-
litásváltása a válogatotton, mind-
össze időre van szükség, hogy 

az újjáépítés az eredményekben 
is megmutatkozzon. „A célunk 
az olimpiai kvalifikáció, és sze-
rintem lépésről lépésre haladva 
megvalósítható” – fűzte hozzá a 
franciaországi Créteil együttesé-
nél maradó nagybányai kézilab-
dázó. A Lengyelország–Románia 
meccs tegnap 32-31-re végződött, 
míg a magyarok lapzártánk után 
fogadták a hollandokat. 

V. NY. R.

„Elsüllyedt a komp”: Románia ismét lemaradt az Eb-ről

Noha a szerződéshosszabbí-
tást hivatalosan még nem írták 
alá, de Temesvár polgármeste-
re szombaton Facebook-oldalán 
azt üzente Ionuț Popa vezető-
edzőnek, hogy továbbra is szá-
mítanak rá az ACS Poli élvonal-
ban maradt labdarúgócsapatá-
nak élén. „Én még így, bajusz nél-
kül is bízom önben” – nyugtat-
ta meg az elöljáró az UTA elle-
ni osztályozó megnyerése után 
jellegzetes bajuszát leborotváló, 
aradi származású szakembert. 
A Bega-partiak ugyanis a Liga 1 
2016–2017-es szezonjában a 14 
pont levonásával járó büntetés 
terhe alatt harcolták ki az osz-
tályozóra jutást, ahol aztán a ha-
zai 2-1-es győzelem után csütör-
tök este idegenben is felülmúlták 
3-1-re az UTA-t. Az aradiak ezzel 
sorozatban másodjára bukták el 
osztályozón a feljutást, és jövőre 
is a másodosztályban kell pályá-
ra lépniük.

A Liga 2-ből, mint ismeretes, 
a Bukaresti Juventus és a Sepsi 
OSK jutott fel a Marosvásárhe-
lyi ASA és a Târgu Jiu-i Pandurii 
helyére. A colentinai együttes – 
amelyik az élvonalban Ploiești-en 
szeretné játszani hazai meccseit 
– hétvégén Ciprian Petre táma-
dó középpályás, Dan Bucşa vé-
dekező középpályás, Alexandru 
Benga középhátvéd és Cătălin 
Ţîră csatár érkezését jelentette 

be, de a Craiovától kölcsönkap-
ták Simon Măzărache támadót is 
a következő szezonra.

Az átigazolási piacon ugyan-
akkor továbbra is a Kolozsvá-
ri CFR a legaktívabb, hiszen a 
korábbi szerzeményeken kí-
vül hétvégén megegyeztek a 
32 éves brazil hátvéddel, Paulo 
Vinicius de Souzával – nem ösz-
szetévesztendő a magyar válo-

gatott honosított védőjével, Paulo 
Vincícius Souza dos Santosszal 
–, aki legutóbb a ciprusi Apollon 
Limasszolban játszott, vala-
mint a 26 éves spanyol közép-
pályással, Pelayóval, akinek az 
Elchével volt mostanáig szerző-
dése. Iuliu Mureșan klubelnök 
emellett optimistán nyilatkozott 
az Astra-kapus Silviu Lung át-
igazolásáról is, amint ahogyan 

a Dinamo által óhajtott kongói 
csatár, Jeremy Bokila is a felleg-
váriaknál folyathatja. A CFR egy 
korábbi játékosa, Sulley Muniru 
egyébként a hétvégén bontotta 
fel közös megegyezéssel szer-
ződését az FCSB-vel, így ő lett a 
bukaresti „piros-kékek” negye-
dik távozója. 
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Bajusz nélkül is bíznak az ACS Polit megmentő Popában

Bölöni visszatért 
Belgiumba
Hét év után visszatér Bel-
giumba Bölöni László, akit 
pénteken mutattak be az él-
vonalba feljutott, koráb-
bi négyszeres országos baj-
nok Royal Antwerp labdarú-
gócsapatának vezetőedző-
jeként. A marosvásárhelyi 
származású, korábbi sokszo-
ros román válogatott labda-
rúgó-szakember legutóbb 
a Standard Liege-t vezet-
te bajnoki címre Belgium-
ban, de dolgozott a portugál 
Sportingnál, a francia Nan-
cynél és az arab emirátusok-
ban is. Bemutatásakor meg-
tisztelőnek nevezte a kineve-
zését, és leszögezte: „kemé-
nyen kell dolgoznunk ahhoz, 
hogy elérjük céljainkat”.

Pitești-re igazolt 
Lázár László
Három szezon után távo-
zik Marosvásárhelyről Lá-
zár László, és Pitești élvo-
nalbeli kosárlabdacsapatá-
nál folytatja pályafutását. 
A 29 éves nagyváradi válo-
gatott irányító már aláírta a 
szerződést új együttesével, 
amely korábban Aleksandar 
Kostoskival, valamint a vá-
logatott Adrian Tudorral és 
Vlad Corpodeannal is szerző-
dést hosszabbított. A román 
bajnok Kolozsvári U-BT Tö-
rök Rollanddal és Kuti Nán-
dorral egyezett meg a foly-
tatásról, de Ousmane Barro 
és Aleksandar Rasic is a Sza-
mos-partiak keretében ma-
rad, míg Andrij Kalnicsenko 
immár román–moldáv–uk-
rán hármas állampolgár-
ként tér vissza a kolozsvári-
akhoz Ukrajnából. A 34 éves 
Tudor Jucan ugyanakkor baj-
nokként vonul most vissza 
a hivatásos kosárlabdázás-
tól. A nagyváradiak korábban 
megerősítették tisztségében 
Cristian Achim vezetőedzőt 
– és szerződést hosszabbí-
tottak Titus Nicoară és Bobe 
Nicolescu játékosokkal –, 
mint ahogyan a Maros KK is 
Szászsgáspár Barnabással, a 
Nagyszebeni CSU pedig Dan 
Fleșeriual folytatja a munkát.

„Elkelt” a Petrolul

Az ACS Petrolul 52 Ploiești 
labdarúgó-egyesülete hasz-
nálhatja a következő sze-
zontól a Petrolul Ploiești el-
nevezést, miután a városi 
önkormányzat által pén-
teken rendezett árverésen 
egyedüli részvevőként fel-
vásárolta a csődbe ment 
volt élvonalbeli együttes ál-
tal jegyzett összes hivata-
los márkát – szám szerint 
hatot, egyenként 14 472 le-
jes áron. A bejelentés értel-
mében a harmadosztályba 
való feljutásért osztályozót 
játszó együttes hivatalos 
jogutódja lett az 1924-ben 
alapított, majd 1952-ben a 
prahovai megyeszékhelyen 
„megállapodott” négyszeres 
román bajnok sárga-kék ala-
kulatnak. Az önkormányzat-
tal való megállapodásuk ér-
telmében a következő sze-
zonban az Ilie Oană-stadiont 
fogják használni, hogy fran-
cia befeketők segítségével, 
négy éven belül visszajussa-
nak a Liga 1-be.

Osztályozó. Az UTA góljával „előzött” otthon, de végül az ACS Poli futott be az élvonalba

FOTÓ: UTA-ARAD.RO




